Наручилац : Предшколска установа ''Дечје царство''
Булевар Деспота Стефана 38
Велика Плана
Дел.бр:1013
Датум:25.03.2020.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Називи адреса наручиоца:Предшколска установа "Дечје царство"Велика Плана,
ул.Булевар Деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана; ПИБ 102089561, матични број
07241666, email:carstvo.plana@gmail.com
Врста наручиоца: установа
Врста поступка јавне набавке:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне
набавке мале вредности у складу са чланом 39. и 61. Закона о јавним набавкама
(''Сл.гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68 /15), Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл.гласник РС'', бр.86/2015) , и другим подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке : јавна набавка
добара-средства за одржавање хигијене
ОРН 39830000 -производи за чишћење
Партије
Ова јавна набавка није обликована по партијама
Критеријум за доделу уговора:''најнижа понуђена цена''
Начин преузимања конкурсне документације:Конкурсна документација се може
преузети са Портала јавних набавки
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
1.Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
2.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
3.Понуђач може да поднесе само једну понуду.
4.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
5.Понуду доставити на адресу:
Предшколска установа ''Дечје царство''
Булевар Деспота Стефана 38
11320 Велика Плана, са назнаком:
''Понуда за јавну набавку добара средства за одржавање хигијене,бр. 02/2020НЕ ОТВАРАТИ''
Рок за подношење понуда је 06.04.2020.године до 08:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, Булевар Деспота Стефана 38, Велика Плана, и то након истека рока од

8дана од дана објављивања позива за јавну набавку,дана 06.04.2020.године, у 08:30
часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Oвлашћени представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда
Комисији поднесу писмено овлашћење, заведено и оверено, за учешће у поступку
отварања понуда.
Рок за доношење одлуке:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања
понуда.
Лице за контакт:Биљана Раденковић , e-mail: carstvo.plana@gmail.com; 026/514104
Комисија за јавну набавку
Биљана Раденковић
Љиљана Марковић
Данијела Вујовић

